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eSky.com.tr- H�zmet Bedel�

İşlem ücreti rezervasyon ücretine eklenir ve  havayollarının genelde sunamadığı eSky.com.tr
’nin size sunacağı birçok ek hizmet içerir, örneğin:

Her rezervasyona kişisel işlem ve uçak biletlerinin doğru düzenlenmesi
Tüm turistik hizmetlerin teklif ve organize edilmesi
Rezervasyonla ilgili oluşan bir sorunda acil profesyonel yardım
Uçak biletlerini 7/24 online rezervasyon ve arama fırsatı
Haftanın 5 günü telefon hizmeti
eSky.com.tr ’nin her müşterisine ve her kullanıcısına kişisel ilgi ve yaklaşım
Uçuş iptali veya olası değişikliklerde anında bilgi verme
Havayolları ve havaalanları ile ilgili müzakerelerde arabuluculuk
Her yolculuğun organizasyonunda güvenlik ve profesyonellik

 eSky.com.tr işlem ücretleri aşağıda belirtildiği gibi:

İç hat uçuşları:

Uçak bilet ücreti + hava yolu vergileri + hizmet ücretlerini kapsayacaktır. Uçak bileti
ücreti ve havayolu ücretleri havayolları tarafından münhasır olarak belirlenir. (Varış
yerine bağlı olarak, hizmet ücreti şu şekilde olacaktır: iç hat uçuşları için bilet başına: %6
x (bilet �yatı + havaalanı ücreti) + 7 TL. En az 7 TL en fazla 29 TL olacak şekilde tahsil
edilecektir. 

Uluslararası ve kıtalararası uçuşlar:

Uluslararası ve kıtalararası diğer uçuşlarda ise hizmet bedeli bilet başına: %6 x (bilet
�yatı + havaalanı ücreti) + 7 TL. En az 7 TL, en fazla 69 TRY olacak şekilde tahsil
edilecektir. 

Diğer bilgiler.

Bizim deneyimiz ve profesyonelliğimiz, IATA yönetmeliklerine ve ilgili havayolu koşullarına göre,
her uçak bileti rezervasyonu ve doğuru düzenlenmesı için garantidir. Biz ihtiyaç halinde,
havayolları ve havaalanları ile görüşmelerde temsilciniz olacağız.

Bizimle kolay, hızlı, kullanışlı arama, bilet rezervasyonu, satın alma ve diğer türistik hizmetleri
gerçekleştirebilirsiniz. Haftanın 7 günü hizmetinize, bilgi paylaşmaya ve desteklemeye hazırız.
Bizimle her zaman uçuşun iptali veya değişikliliği ve gerekirse en uygun yedek uçuş bilgisi
alırsınız. İşlem ücreti, organizasyonda, planlamada ve seyahatinizin yürütülmesinde
profesyonelliğin ve dürüstlüğün garantisidir.

Zaman, sinir ve paradan tasarruf etmek için eSky.com.tr' den rezervasyonunuzu yapın!

Bu makale aradığınız bilgilere yer veriyor mu?  Evet  | Hayır
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